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למתן שירותי מדידה להבטחת איכות הביצוע של פרויקטי    195/2022  פר מכרז פומבי מס 
 נת"ע 

 מענה לשאלות הבהרה  –   1הודעת הבהרה מס'  

תיקונים   .1 וכן  ההבהרה,  לשאלות  המכרזים  ועדת  מענה  מצ"ב  שבנדון,  המכרז  למסמכי  בהמשך 

 להודעה זו.   בנספח א'והבהרות למסמכי המכרז והכול כמפורט 

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"ע, וכי   .2

כי ייתכן ששאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע  לא בהכרח נענתה כל שאלה. כמו כן, יובהר  

 אחד, ולכן התשובה במסמך זה מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,   .3

 והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבהרה זו תהיה הפרשנות כאמור  אלא   .4

 במסמכי המכרז. 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או   .5

במסמכי   מהאמור  היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  כשניתן,  ככל  המכרזים,  ועדת 

המכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות  

 ם שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  נוספי

תנאים מיוחדים, המציע יחתום על הודעה זו    -להזמנה להציע הצעות    6.3.2בהתאם להוראות סעיף   .6

 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.  

האמור בהודעת הבהרה זו אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש   .7

 אחרת.  

 

 ה בברכ

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 
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 הבהרה  ותשובות  שאלות 

 

 חלק במכרז  מספר   
נושא /  

 סעיף 
 הבקשה   /  השאלה 

 

 ה הבהרה  /   תשובהה

 

1 

  –חלק א' 
ההזמנה  

   – למכרז

תנאים  
 מיוחדים 

הרלוונטית"  מבוקש   4.1.8 "התקופה  את  להרחיב 
ש ביום  כך  המועד  ו  01/01/2014תחל  עד 

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

 מתקבלת.הבקשה 

יתוקן, כך שבמקום האמור    4.1.8סעיף  
 בו יבוא: 

מיום    החל :  " הרלוונטית   התקופה""
האחרון    01/01/2014 המועד  ועד 

 " .זה   להגשת הצעות במכרז 

 

2 

  –חלק א' 
ההזמנה  

 –  למכרז

 

תנאים  
 מיוחדים 

4.1.6 

 

הגדרת    מבוקש כי  כביש"להבהיר    "מנהרת 
,  מתייחסת למנהרת כביש בכיוון נסיעה אחד

מדידה   ניתנו  בהם  שבמקרים  כך    שירותי 
כיוון  ב , שכל אחת  נפרדותבשתי מנהרות כביש  

בכך  אזי  שונה,  נסיעה   להכיר  יהיה  ניתן 
בשני   שניתנו  כאמור  פרויקטי  כשירותים 

 תחבורה. 

   התשובה חיובית.

המציעים   לב  מספר  לתשומת  הבהרה 
 שלהלן.   12

3 
  –חלק א' 

ההזמנה  
  –למכרז 

יותר   5.1 גבוה  איכות  ניקוד  יוענק  כי  מבוקש 
שירותי    לפרויקטי ניתנו  שבהם  תחבורה 

 הבקשה נדחית. 
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תנאים  
 מיוחדים 

קריטריון  
 5 -ו  2מס' 

עשרות   של  באורך  במנהרות  מדידה 
 קילומטרים. 

4 

  –חלק א' 
ההזמנה  

 –  למכרז

 

תנאים  
 מיוחדים 

5.1 

קריטריון  
 3מס'  

 

בהיקף   טעות  נפלה  האם  להבהיר  מבוקש 
מס'   איכות  בקריטריון  הנדרש    3הכספי 

לפחות    שהינו   עלות    80בטבלה,    ₪ מיליון 
  4.2.3.4קבלנית ללא מע"מ, בעוד שתנאי סף  

פרויקט   של  כספי  היקף  להציג  המציע  נדרש 
מיליון ₪  עלות קבלנית    50בסכום של לפחות   

 ללא מע"מ. 

המינימליי הכספיים  ההיקפים     ם כלומר 
מהסעיפים   אחד  בכל  להציג  נדרש  שהמציע 

 הנ"ל אינם זהים.  

בשאלה,   שצוינו  בסעיפים  הסכומים 
 זהים ואין המדבור בטעות. אכן אינם 

עבור   כי  בסעיף   הסף  תנאי יובהר 
נדרש המציע להיות בעל  ניסיון      4.2.3.4

במתן שירותי מדידה בפרויקט תחבורה  
לפחות   הינו  הכספי  שהיקפו    50אחד 

  ניקוד , שעניינו  5.1מליון ₪, ואילו סעיף  
  3, קובע בקריטריון מס'  ההצעה  איכות 

שיציג   למציע  ניקוד  יוענק  ניסיון  כי 
אחד  כאמור   תחבורה  בפרוייקט 

 לפחות.   מליון ₪ 80שהיקפו הכספי 

5 

  –חלק א' 
ההזמנה  

 – למכרז 

 

תנאים  
 מיוחדים 

להעמיד   8.3.4 המציע  על  לפיה  לדרישה  בנוגע 

נת"ע   מבוקש Trolley Systemלרשות   ,
את   לרכוש/לשכור  המודד  על  האם  להבהיר 

 הציוד בעת הודעת הזכיה. 

 

מחייבת את הזוכה  הדרישה בסעיף זה  
לנת"ע   לספק  מסוגל  יהיה  כי  להצהיר 
במהלך   הציוד  באמצעות  השירות  את 
בהתאם   ההתקשרות,  תקופת  כל 
וליתר   לו  שתימסר  עבודה  להזמנת 

 הוראות המכרז. 

  או   לרכושיובהר כי המציע רשאי יהיה  
, לפי בחירתו, בכפוף  את הציוד  שכור ל 

והדרישות   ההוראות  לקיום 
הדרישה   לרבות   במכרז,  הרלוונטיות 

במשך    8.3בסעיף   המיוחדים,  לתנאים 
 כל תקופת ההתקשרות.  
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6 

  –חלק א' 
ההזמנה  

 – למכרז 

טופסי  
 ההליך 

טופס  
  4מספר 

(ניסיון  
 המציע) 

בעמודת תיאור שירותי המדידה למה הכוונה  
"השירות ניתן בפרויקט    -בחלופה השלישית   

 תחבורה אחר"? 

שניתנו   מדידה  לשירותי  הכוונה 
תחבורה,   נהרה במלא  בפרויקט 

לאורך קו  /    מנהרת כביש/ ב  מסילתית
 מסילת רכבת. 

7 

  – ג'חלק 
ההזמנה  

 – למכרז 
 

 - ההסכם 
 

 נספח ח' 

 התמורה 

ראש   .1 6.1.1 על  לפיה  בדרישה  להקל  מבוקש 
ניסיון של  הצוות יהיה מודד מוסמך בעל  

שנים ולאפשר הצגת  טכנאי מדידה בעל    7
 שנים.  7ניסיון של 

 
יוגדר שראש הצוות  כי    מבוקש  לחילופין, .2

 אינו חייב להימצא בשטח בזמן המדידה. 

 שתי הבקשות  נדחות.  

 

 

 

 

8 

  – ג'חלק 
ההזמנה  

 – למכרז 
 

 – ההסכם 
 

 נספח ח' 

 התמורה 

התפוקות .א.4 את  למחוק  המפורטות    מבוקש 
נגזרות הן  שכן  זה  המנהרה,  מ  בסעיף  אורך 

 מורכבות המדידה ופרמטרים נוספים.

 הבקשה נדחית.  

בסעיף  ו ככלל,   לנספח  5כאמור  (ה) 
התמורה, התפוקות המפורטות בסעיף  

הבקרה    4 נקודות  כמות  (כגון  לנספח 
תפוקות   הינן  מדידה),  מ"א  ו/או 

ליום עבודה. עם זאת, נת"ע  מינימליות  
תהא רשאית לקבוע בכל הזמנת עבודה  
בעבודה   כי  למודד,  שתימסר  פרטנית 
מסוימת תידרשנה תפוקות גבוהות או  

יותר למאפייני  נמוכות  בהתאם   ,
 . העבודה

9 

  – ג'חלק 
ההזמנה  

 – למכרז 
 

 .ג.4

+ 

 .ד.4

פים  התעריף שנקבע בסעי מבוקש להעלות את  
 אלה. 

 הבקשה נדחית.  
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 – ההסכם 
 

 נספח ח' 

 התמורה 

10 

  – ג'חלק 
ההזמנה  

 – למכרז 
 

 –  ההסכם
 

 נספח ח' 

 התמורה 

של   .ד.4 הנדרשת  התפוקה  את  להפחית  מבוקש 
 מ"א ביום עבודה אחד.  1000

מענה   ר'  נדחית.    8  לשאלההבקשה 
 .  לעיל

11 

  – ג'חלק 
ההזמנה  

 – למכרז 
 

 –  ההסכם
 

 נספח ח' 

 התמורה 

מבוקש להעלות את התעריף שנקבע  בסעיף   .ז.4
בסעיף   עבור הרכיב  שהתעריף  לחילופין,  זה. 
העבודה   שעות  לכמות  בהתאם  יחושב  זה 

 שהושקעו בפועל לביצועו.  

 

 כל הבקשות נדחות.  

12 

   –חלק א' 

 

ההזמנה  
 – למכרז 

 

תנאים  
 מיוחדים 

4.1.2 

 

 הבהרה יזומה של נת"ע 

   

 הסעיף, תתווסף הפסקה הבאה:    בסוף

  תנאי ב   עמידה   הוכחת   לצורך :  הערה " 
אלמנט  האיכות   ניקוד או  /ו   הסף  כל   ,

יחשב   לעיל,  בהגדרה  שצוין  תחבורתי 
   " כפרויקט תחבורה נפרד. 

שירותי   ניתנו  שבו  פרויקט  לדוג': 

כביש במנהרת    250(באורך    מדידה 
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בגשר    מטר לפחות) יחשבו כשני    –+ 

 פרויקטים נפרדים. 

13 

  – ג'חלק 
ההזמנה  

 – למכרז 

 ההסכם 

 

– נספח ח'
 התמורה 

 .א5

 הבהרה יזומה של נת"ע  

 

  / המכרז  מהוראות  לגרוע  מבלי 
חלקיות   בעבור  כי  יובהר  ההסכם, 
 עבודה, תשולם תמורה חלקית יחסית.  

המצריכה   עבודה  בהזמנת  לדוגמה: 

בשטח  הצוות  של  עבודה  וחצי  יום 

  + בטבלה),  א'  עבודה    4(רכיב  שעות 

תוצרים,   להפקת  במשרד  הצוות  של 

התמורה   כי  יצוין  בטבלה),  ב'  (רכיב 

₪, בניכוי הנחת    6500המירבית היא  

₪ *   3800המציע, לפי החישוב הבא:  

1.5  +1600  * ₪0.5   . 

בסעיף    אולם, לנספח  5כאמור  (א) 

המינימאלית    הכמות התמורה,  

  'ד -' וגכיבים  שתוזמן ותשולם  עבור ר

בסעיף     מיום   תפחת  א ל  ,4בטבלה 

למודד  אחד  עבודה נדרשו  אם  (אף   ,

 שעות עבודה לביצועה).   9מ  פחות

לדוגמה: התמורה המירבית שתיקבע  

עבודה   עבור  העבודה  בהזמנת 

רכבת  שעות    5שתצריך    פסי  מדידת 

טרולי תהיה    ע"י  בטבלה),   ג'  (רכיב 

 ₪ בניכוי הנחת  המציע.   5,000בסך 

נוספת:   המירבית  דוגמא  התמורה 

עבור   העבודה  בהזמנת  שתיקבע 

שתצריך מדידה    עבודה  וחצי  יום 
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טרולי   בסך    יהתה  , כאמורבאמצעות 

 ₪ בניכוי הנחת המציע. 7,500של 

14 

   –חלק א' 

ההזמנה  
 – למכרז 

 

טופסי  
 ההליך 

טופס  
   4מספר 

+ 

טופס   
 5מספר 

את    מבוקש הטפסיםלקבל  בצי  בק  שני 

WORD. 

 הבקשה מתקבלת.  

 

תחת    ,יועלו לאתר נת"ע  שני הטפסים

 .WORDבקובץ  לשונית המכרז, 
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